




























 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขนการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

 เล่มที ่................                    เลขที ่........../............ 
  
  อนุญาตให้ ..................................... ....................อายุ .................ปี   สัญชาติ ....................... 
อยู่บ้ านเลขที่ .................หมู่ที่ ..... ............ตรอก/ซอย.................. ....................ถนน.............................. 
ต าบล/แขวง......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์....................................โทรสาร................................ 
  ข้อ 1)  ประกอบกิจการประเภทรับท าการเก็บ ขน การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ประเภท..........................................................................................ค่าธรรมเนียม..............................บาท 
ใบ เสร็จเล่มที่ ...................เลขที่ ...............ลงวันที่ .................เดือน............................พ .ศ.......... ........... 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.......................................................................................จ านวนคนงาน............. ........................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................
ต าบลเขาสามสิบ   อ าเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์ 27000 โทรศัพท์...................................
โทรสาร................................... 
 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ 

มูลฝอย พ.ศ. 2564 

(2) ................................................................................................................................... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน........................................พ.ศ. ........................  
    ออกให้ ณ วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ........................  
 
 
 

ลงชื่อ...........................................    ลงชื่อ..............................................  
     (............................................)          (..............................................)  
       ผู้รับเงิน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 
 
 

ค าเตือน    1)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท่ีได้รับใบอนุญาต 
              2)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20   
 
 

แบบ สม.2 



 

 
 
 
ที่ .............................                         ทีท่ าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

                   อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐                                                                
  

                 วันที่...........เดือน......................พ.ศ................. 
 

เรื่อง  ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

เรียน  ..................................................... 
 

อ้างถึง   1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน....................พ.ศ............. 
 2) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่................ลว.......................  
                 
  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................  
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 
 

  จาการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

1. .............................................................................................................................................. .. 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 

 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่าน
ประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 
  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ทราบค าสั่งนี้ 
 

 
            ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงชื่อ) 

            (.................................................. ) 
           ต าแหน่ง....................................................... 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 



แบบ สม.1 
เลขที่รับ........../..........         

ค ำขอรับใบอนุญำต 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
                                  เขียนที่...................................................................... 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................... 
แขวง/ต าบล............................... ............เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................... ................. 
โทรศัพท์....................................โทรสาร................................ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
ประเภท......................................................................... ........................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า............................................................ .........................จ านวนคนงาน........................................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่..............ต าบล................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์........................................................โทรสาร...............................................  
 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
     ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

    ส าเนาใบทะเบียนบ้านนิติบุคคล(ถ้ามี) 
    บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
    ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
    ใบรับรองแพทย์     
    ส าเนาทะเบียนรถ พร้อมรูปถ่าย 
    หลักฐานการอนุญาตเดิม                                                                                                         

     อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................................................................................  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 
 



(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 
ความเห็นของเจ้าพนังงานสาธารณสุข 
(    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
........................................................................................................................................................ ...............................
.......................................................................................................................................................................................  
 

(    )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ............... 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (........................................................) 
     ต าแหน่ง.............................................................  
      วันที่.............../................/................  
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ... 
 

(    )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (........................................................)  
     ต าแหน่ง.............................................................  
      วันที่.............../................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

(    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                   (ลงชื่อ)........................................................  
                                                          (.........................................................)  
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
                                                            วันที่............../................/...............  
 



แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (.................................................) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
 

เลขที่...........................................ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี..........................เดือน.............................พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   (   )   ครบ 
    (   )  ไม่ครบ 
     1).................................................... ................... 
     2).......................................................................  
     3).......................................................................  
 
        (ลงชื่อ)........................................................  
                 (...................................................)  
        ต าแหน่ง......................................................  
      
      
 

 

 



แบบ สม.3 
เลขที่รับ........../..........         

ค ำขอต่อใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
                                  เขียนที่...................................................................... 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ................. 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ...............................  
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....... .................................... 
แขวง/ต าบล............................... ............เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.....................................  
โทรศัพท์....................................โทรสาร................................  
 ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
ประเภท.................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลเขาสามสิบ 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.....................................................................................จ านวนคนงาน........................................คน  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่..............ต าบล............................. ...อ าเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์........................................................โทรสาร...............................................  
 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. .......................................................................................................... 
3. ..........................................................................................................  

 
ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 

          (................................................) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 
 
 



(ด้านหลังค าต่อใบอนุญาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 

เลขที่.................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................... .......เดือน...................................พ.ศ. .............................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   (  )  ครบ 
             (  )  ไม่ครบ 
          1)........................................................................ 
          2)........................................................................ 
          3)........................................................................  
 
 

 
     (ลงชื่อ)............................................................  
            (........................................................) 
     ต าแหน่ง..........................................................  
       
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................ .......
....................................................................................................................................................................................... 
 

(    )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)........................................... ................... 
      (........................................................)  
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
      วันที่.............../................/................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 

(    )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                   (ลงชื่อ)........................................................  
                                                           (............................................ .............) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
                                                            วันที่............../................/...............  
 



 
แบบ สม.4 

เลขที่รับ........../..........         
ค ำขออนุญำตด ำเนินกำรต่ำงๆ 

เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

                                  เขียนที่...................................................................... 
วันที่...........เดือน................................พ.ศ................. 

 
 ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ. .............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................  
แขวง/ต าบล............................... ............เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.....................................  
โทรศัพท์....................................โทรสาร................................  
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.....................................................................................จ านวนคนงาน........... .............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่................หมู่ที่..................ต าบลเขาสามสิบ     อ าเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัดสระแก้ว  
โทรศัพท์........................................................โทรสาร...............................................  
 

 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต 

          (................................................) 
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